رئيس مجلس الوزراء يحظر سفر الالجئين والوطنيين من
بعض الدول اإلسالمية
تنويه :تم إنشاء ھذه المشورة من قبل جمعية المساعدة القانونية ،وحدة قانون الھجرة .ھذه المشورة ليست المشورة القانونية ،وليس بديال عن المشورة من
خبير الھجرة.

في  26يونيو  /حزيران  ،2017أصدرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة قرارھا في قضية ترامب ضد إيراب )المشروع
الدولي لمساعدة الالجئين( ،األمر الذي رفع جزئيا األمر الزجري الذي كان ينفذ تنفيذ األمر الرئاسي للرئيس دونالد ترامب في 6
مارس  2017الذي يحظر سفر الالجئين ومواطني إيران وليبيا والصومال  ،والسودان ،وسوريا ،واليمن.
وقد اصدرت وزارة الخارجية االمريكية ووزارة االمن الداخلى االمريكية توجيھات اولية حول كيفية تنفيذ حظر السفر .ومن
المتوقع تقديم توجيھات إضافية في األسابيع المقبلة ،كما أن بعض دعاوى المحكمة االتحادية قد بدأت بالفعل.

ما ھي الدولة الحالية لحظر السفر؟ )اعتبارا من  30يونيو (2017
وينطبق حظر السفر على مواطني الدول الست التي كانت خارج الواليات المتحدة في  26يونيو  ،2017والذين لم يحصلوا على
تأشيرة صالحة اعتبارا من الساعة  5:00مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة في  27يناير  ،2017والذين لم يحصلوا على
تأشيرة سارية المفعول من الساعة  8:00مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  29يونيو 2017
ولن يطبق حظر السفر على مواطني البلدان الستة الذين لھم عالقة حسن النية )حسن النية( مع شخص أو كيان في الواليات
المتحدة ،أو الذين يستبعدون من التغطية بالحظر ،أو الذين يكونون مؤھلين للتنازل.
العالقة مع الشخص يفھم على أنه يعني عالقة عائلية وثيقة.
العالقات املتضمنة :الوالد أو الوالد أو الزوج أو اخلطيب أو الطفل أو ابنه أو ابنته أو زوجه أو زوجته أو أخته( سواء كانت كاملة
أو نصفية أو خطوة.
العالقات المستثناة :األجداد واألحفاد والعمات واألعمام والشقيقات وأبناء العم وأبناء العم واألخوة في القانون واألخوات في
"القانون وأفراد األسرة اآلخرين "الموسعونز
وقد قدمت ھاواي بالفعل دعوى قضائية اتحادية تحدي ھذه االستثناءات من أفراد األسرة؛ ونحن في انتظار التطورات في ھذه
الحالة.
وال يجوز منع الالجئين واألزواج الالجئين الذين "يتابعون" االنضمام إلى الجئ موجود بالفعل في الواليات المتحدة من الدخول،
رغم الحظر المفروض على الالجئين ،ألن لھم عالقة أسرية بحسن نية.
العالقات مع الكيانات يجب أن تكون رسمية ،موثقة ،وشكلت في الدورة العادية.
تأشيرات الطالب والتأشيرات القائمة على العمل تتعلق بكيانات تعليمية أو تجارية معينة يكون لدى مقدم الطلب عالقة رسمية
موثقة تم تشكيلھا في الدورة العادية ،لذلك يجب على األفراد من إحدى الدول الستة التي يسعون للحصول على تأشيرات من ھذا
النوع ،وال يجوز منعھم من الحصول على التأشيرة أو من الدخول إلى الواليات المتحدة.
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وال يمكن أن تكون العالقة مع كيان قد شكلت لغرض التھرب من حظر السفر.
إن عالقة الالجئ بوكالة إعادة توطين الالجئين ال يتم االعتراف بھا في الوقت الحالي على أنھا عالقة حسن النية مع كيان في
الواليات المتحدة ،ألغراض حظر السفر .ومن المتوقع إصدار إرشادات إضافية قريبا.
يمكن منع طالبي التأشيرات السياحية أو الزائرين من إحدى الدول الست المذكورة إذا لم يتمكنوا من إثبات عالقة حسن النية مع
شخص أو كيان في الواليات المتحدة.
ويستبعد األفراد التالية أسماؤھم من حظر السفر:
المقيمين الدائمين؛
) 26حزيران  /يونيو  ،(2017بما في ذلك العمل باإلفراج المشروط مسبقا؛ )ج( األشخاص الذين يتم قبولھم أو ترحيلھم إلى
الواليات المتحدة في تاريخ سريان األمر أو بعده ) 26يونيو  /حزيران (2017
والمواطنين المزدوجين المسافرين على جواز سفر البلد غير المعين؛
بعض حاملي التأشيرات الدبلوماسية؛
وحصل الالجئون األصليون والالجئون على المركز اعتبارا من تاريخ سريان األمر؛
تلك التي منحت حجبھا أو حمايتھا بموجب اتفاقية مناھضة التعذيب.
قد تكون اإلعفاءات متاحة إذا كان الفرد قادرا على تلبية المعايير الثالثة التالية:
إن حرمانھم من الدخول سيؤدي إلى مشقة ال داعي لھا؛
والمشقة في ھذا السياق لم تحدد بعد.
وال يشكل الدخول تھديدا لألمن القومي؛ و
وسيكون الدخول في المصلحة العامة.
ماذا يقول حظر السفر نفسه؟
من بين أمور أخرى ،فإن القرار التنفيذي  6مارس  2017على السفر يوجه الحكومة االتحادية إلى:
دخول لمدة  90يوما من قبل جميع مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن خارج الواليات المتحدة في تاريخ
سريان األمر )اآلن  26يونيو  (2017والذين لم يحصلوا على تأشيرة دخول سارية المفعول اعتبارا من  5:00مساء إست في
 27يناير  ،2017والذين ليس لديھم تأشيرة سارية المفعول في تاريخ سريان األمر )اآلن اعتبارا من الساعة  8:00مساء بتوقيت
شرق الواليات المتحدة في  29يونيو (2017
ولم يعد العراق مدرجا في القائمة المحظورة.
عدم تطبيق الحظر على المقيمين الدائمين ،أو الذين يتم قبولھم أو ترحيلھم إلى الواليات المتحدة في تاريخ سريان األمر أو بعده،
بما في ذلك العمل باإلفراج المشروط مسبقا؛ والمواطنين المزدوجين المسافرين على جواز سفر البلد غير المعين؛ بعض حاملي
التأشيرات الدبلوماسية؛ والالجئين ،والممنوحين لحظر اإلبعاد أو الحماية بموجب اتفاقية مناھضة التعذيب.
السماح بالتنازل عن حظر السفر على أساس كل حالة على حدة ،وفقا لمعايير مختلفة.
عدم تطبيق حظر السفر على المواطنين العراقيين ،الذين سيخضعون الستعراض دقيق.
وقف جميع طلبات اللجوء لمدة  120يوما على األقل.
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ال ينطبق على الالجئين المقرر رسميا للعبور قبل تاريخ سريان األمر ،واآلن  08:00بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم 29
يونيو 2017
ويمكن إجراء استثناءات على حظر الالجئين على أساس كل حالة على حدة.
الحد من دخول الالجئين في السنة المالية  2017إلى  ،50،000من ھدف الرئيس أوباما من 110،000
التعجيل بإنجاز نظام الدخول والخروج من البيومترية.
تعليق برنامج اإلعفاء من مقابلة التأشيرة ،ويطلب من جميع طالبي التأشيرة حضور مقابلة ما لم يكن ذلك مطلوبا بموجب القانون.
ھذا ال يؤثر على برنامج اإلعفاء من التأشيرة ،الذي يتنازل عن شرط الحصول على تأشيرة زائر.
النظر في إنھاء جميع التنازالت عن أسباب عدم المقبولية المتعلقة باإلرھاب ،بغض النظر عن مدى أھمية دعم الفرد لمنظمة
"إرھابية" مزعومة أو غير جوھرية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة ،يرجى االتصال بالخط الساخن للھجرة على الرقم التالي:
844-955-3425
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